
  
ELEMENTS Publikum 

 
 

Vi tar nå i bruk Elements nye publikumsløsning. Her finner du ny Postliste med bedre søkemuligheter (offentlig 

postjournal) og politisk møtekalender med sakspapirer, samt oversikt over alle medlemmer i styrer, råd og utvalg. 

Det er enkle menyknapper i løsningen. For å åpne menyen klikker du på symbolet øverst til venstre i løsningen 

(merket med rød ring her).  

Lukket meny      Åpen meny 

     

 

1. Hjem: Her er kommunens offentlige postjournal - Postliste.  

Inn- og utgående korrespondanse og saksfremlegg 

listes ut her. Det er mulig å søke i postlisten ved å 

skrive inn tittel, saksbehandler, saksnummer eller 

avsender/mottaker i søkefeltet. Og det er mulig å velge 

eget datointervall (fra dato – til dato) i kalenderen. 

Som standard vises de nyeste postene øverst og 

datointervallet er satt til 3mnd tilbake i tid. Dersom du 

ønsker innsyn i dokumenter er det egen knapp for å 

bestille innsyn (Politiske saksfremlegg ligger tilgjengelig 

på nett, for annen korrespondanse må det bestilles 

innsyn via knappen). 

 

 

2. Organisasjonskart: Har kan du se postlisten til hver 

enkelte avdeling ved å klikke deg nedover i 

organisasjonskartet.  

 

 

 

 

 

 

3. Utvalg: Her finner du politiske styrer, råd og utvalg, 

samt møtekalender med sakspapirer de politiske 

møtene. Her finner du også kontaktinformasjon på 

medlemmene i utvalgene. 

 

 

 

 

 



Skjermbilder fra løsningen 
  

 Postliste med søkemuligheter (kan søkes på tittel, saksbehandler, avsender/mottaker eller 

saksnummer) 

 

 Knapp for å bestille innsyn 

 

 Møtekalender med kontaktinformasjon på medlemmene 

  



Skjermbilder fra løsningen 
  

 Eksempel på sakspapirer til et politisk møte 

 

Samlet møteinnkalling med sakspapirer ligger øverst til høyre (med ring rundt her). 

For å vise den enkelte sak m. vedlegg klikker du på sakstittelen (1), og deretter på linken vedlegg (2). Da er du inne i 

saken og kan lese både saksfremlegg og vedlegg i saken, illustrert under. 

 Saksfremlegg med vedlegg. Hoveddokument (1) er saksfremlegg og vedleggene ligger nedenfor (2) 

 



Skjermbilder fra løsningen 
  

 Eksempel på kobling mellom sak og journalpost 

Ved å klikke på saksnummeret til en sak får du oversikt over alle journalpostene i saken  

 

 


